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As candidaturas 
para o ano letivo 
2017-2018 realizam- 
-se de acordo com as 
seguintes fases:

1.ª fase

Período de candidaturas - 09 jan. a 15 fev.
Análise de candidaturas - 31 jan. a 01 mar.
Publicitação das atas de seriação - 02 mar. 
Matrículas e inscrições - 02 mar. a 31 mar.

2.ª fase

Período de candidaturas - 16 fev. a 31 mar.
Análise de candidaturas - 01 abr. a 15 abr.
Publicitação das atas de seriação - 16 abr. 
Matrículas e inscrições - 16 abr. a 31 mai.

3.ª fase

Período de candidaturas - 01 abr. a 30 mai.
Análise de candidaturas - 01 jun . a 15 jun.
Publicitação das atas de seriação - 16 jun. 
Matrículas e inscrições - 16 jun. a 31 jul.

4.ª fase

Período de candidaturas - 01 jun. a 15 jul.
Análise de candidaturas - 01 jul. a 20 jul.
Publicitação das atas de seriação - 20 jul. 
Matrículas e inscrições - 21 jul. a 31 jul.

As informações acima expostas, bem como a documentação 
de suporte ao estatuto do EEI, podem ser consultadas com 
mais detalhe em: 
https://www.iscte-iul.pt/contents/internacional/estudante-
internacional/1-ciclo/976/estatuto-estudante-internacional

Com quem falar se tiver dúvidas?
Caso necessite de esclarecimentos adicionais, por favor envie 
um email para: internationalstudent_1cycle@iscte.pt  
ou telefone (Gabinete de Relações Internacionais, das 
10h30-12h30 e das 14h30-16h30 – hora Portuguesa), através 
do número 00351 217 903 209 (Incoming Student Office)

Para apresentar a sua candidatura ao abrigo do Estatuto 
do Estudante Internacional, verifique se reúne as seguintes 
condições:

Perfil geral
• não ter nacionalidade portuguesa;
• não ser nacional de um Estado-Membro da União Europeia;
• não residir legalmente em Portugal há mais de dois anos, de 

forma ininterrupta, em 31 de agosto do ano em que pre-
tenda ingressar no ISCTE-IUL (também os pais dos candida-
tos não podem residir legalmente no país há mais de dois 
anos!). 

• não ter requerido ingresso através dos regimes especiais 
de acesso e ingresso organizados a nível nacional pela DGES 
(Direção Geral do Ensino Superior Português);

• não se encontrar já a frequentar o ISCTE-IUL no âmbito de 
programas de mobilidade internacional ao abrigo de acor-
dos de intercâmbio com esse objetivo. 

Outras situações elegíveis: 
• ter nacionalidade estrangeira, diferente da de um Estado-

Membro, e residir legalmente* em Portugal há menos de 
dois anos, de forma ininterrupta, em 31 de agosto do ano 
em que pretende ingressar no ISCTE-IUL;

• no caso de ter duas ou mais nacionalidades estrangeiras 
mas uma delas corresponder à nacionalidade de um Estado-
Membro, exceto Portugal, só pode candidatar-se a este 
concurso se não tiver residência habitual nesse país.

* O tempo com autorização de residência para estudo não é contabilizado 
como tempo de residência em Portugal.

REQUISITOS
DE CANDIDATURA

E PRAZOS



O diploma emitido pelo ISCTE-IUL é automaticamente 
reconhecido em todos os países membros da União Europeia, 
caso o estudante pretenda prosseguir os seus estudos em 
qualquer universidade da Europa. 

Durante o seu percurso académico os estudantes podem 
beneficiar da oportunidade de efetuarem parte dos seus 
estudos numa das 450 universidades parceiras do ISCTE-
IUL em todo o mundo, usufruindo de uma experiência de 
mobilidade enriquecedora tanto a nível pessoal, como 
académico, e mantendo os competitivos valores de 
mensalidades praticados em Portugal. 
O ISCTE-IUL localiza-se em Lisboa, a capital de Portugal, 
uma das grandes cidades históricas mundiais, com locais de 
visita característicos e surpreendentes tesouros culturais e 
panoramas de rara beleza. 

A apenas 2 horas de voo das principais cidades europeias, 
Lisboa é uma das capitais mais seguras e menos dispendiosas 
do continente europeu apresentando uma ótima relação 
custo/qualidade de vida. 

Com um clima moderado, é o 
destino ideal durante todo o 
ano e é a única capital europeia 
situada junto do mar! 

O ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa é uma das mais 
prestigiadas universidades públicas portuguesas com uma 
variedade excecional de programas, cobrindo um leque 
alargado de áreas de estudo ao nível da graduação (1º. Ciclo) e 
estudos de pós-graduação (2º. Ciclo). Estando a Instituição 
permanentemente envolvida em iniciativas que acompanham a 
crescente globalização das atividades de ensino, investigação 
e inovação, alguns destes ciclos de estudo são lecionados 
em Inglês e outros criados em associação com universidades 
estrangeiras, conferindo um grau conjunto.

O ISCTE-IUL aceita 
candidaturas de 
estudantes brasileiros 
que realizaram o ENEM 
em 2017 ou que o tenham 
feito nos 3 anos anteriores 
(2016, 2015 ou 2014) 
e que tenham diploma 
do Ensino Médio. Ainda, 
estudantes já matriculados 
em instituições de ensino 
superior Brasileiras, no 
primeiro ano de cursos 
definidos como superiores 
pela legislação Brasileira, 
e com protocolos de 

colaboração estabelecidos com o ISCTE-IUL.
Os estudantes devem possuir qualificação académica 
específica, nas áreas do saber requeridas para o curso a que 
se candidatam.

Essa qualificação é comprovada mediante apresentação de 
prova documental no momento da candidatura (quadro ao 
lado “Exames Específicos”).
Os seguintes 16 cursos de Graduação (Licenciatura e 
Mestrado Integrado), lecionados pelas 4 Escolas do 
ISCTE-IUL, oferecem vagas para o Estatuto do Estudante 
Internacional (EEI) no ano académico 2017/2018:

QUE CURSO
ESCOLHER?

PROVAS ESPECÍFICAS
E ANUIDADE

CICLO DE ESTUDOS TIPO DE CICLO DE ESTUDOS ANUIDADE 
EUROS

LÍNGUA DE ENSINO EXAMES ESPECÍFICOS PROVAS DE INGRESSO E RESPETIVA PONDERAÇÃO

Antropologia Licenciatura - 1º Ciclo 5,500 € Português História ou Matemática ou Português C NAT 40% + C HUM 40% + LING 10% + RED 10%

Arquitetura Mestrado Integrado 7,000 € Português Geometria Descritiva MAT 60% + C NAT 10% + C HUM 10% + LING 10% + 
RED 10%

Ciência Política Licenciatura - 1º Ciclo 5,500 € Português História ou Matemática ou Português RED 50% + C HUM 50%

Economia Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Matemática RED 20% + MAT 80%

Engenharia de 
Telecomunicações e 
Informática *

Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Matemática e Física MAT 65% + C NAT 25% + LING 5% + RED 5%

Engenharia Informática 
*

Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Matemática MAT 65% + C NAT 25% + LING 5% + RED 5%

Finanças e 
Contabilidade

Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Matemática RED 20% + MAT80%

Gestão Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português ou Inglês Matemática RED 20% + MAT 80%

Gestão de Marketing Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Matemática RED 20% + MAT 80%

Gestão de Recursos 
Humanos

Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Matemática RED 20% + MAT 80%

Gestão Industrial e 
Logística

Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Matemática MAT 45% + C NAT 45% + LING 5% + RED 5%

História Moderna e Con-
temporânea

Licenciatura - 1º Ciclo 5,500 € Português História ou Português RED 50% + C HUM 50%

Informática e Gestão de 
Empresas *

Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Matemática MAT 65% + C NAT 25% + LING 5% + RED 5%

Psicologia Licenciatura - 1º Ciclo 7,000 € Português Biologia ou Matemática ou Português RED 40% + C NAT 30% + C HUM 30%

Serviço Social ** Licenciatura - 1º Ciclo 5,500 € Português História ou Matemática ou Português RED 40% + C NAT 30% + C HUM 30%

Sociologia Licenciatura - 1º Ciclo 5,500 € Português História ou Matemática ou Português RED 30% + MAT 10% + C HUM 60%

* também em horário pós-laboral | ** apenas em horário pós-laboral

ESTUDAR NO
ISCTE-IUL COMO

ESTUDANTE
INTERNACIONAL 

(GRADUAÇÃO)


